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Abstract 

Policy research studies for decision-making support system can have an important contribution in 

the development of national innovation system policies with the aim of increasing the efficiency 

and effectiveness of this system, especially in developing countries. The question is about the level 

and scope of innovative strategies of researchers in policy research institutes in Iran; and why such 

innovations are realized or not. A qualitative research was conducted with the participation of 

researchers from several institutions to discover their common lived experiences. According to the 

core concept of this research, researchers are in a "polar situation" on two paths. On the one hand, 

the structures, institutions, and contextual factors hinder them, and on the other hand, there are 

inadequacies in the researchers' own way of acting and their research initiatives that lowers the 

level and scope of researchers' innovations. Despite this, there are also intervening and adjusting 

variables that can overcome these obstacles and enable various innovative strategies. In the present 

study, this process has been causally explained and a set of innovations has been identified. 

Structures limit researchers' actions, but they cannot completely exclude their creative research 

initiatives from calculations and equations. According to the scope and diversity of their innovative 

research strategies in institutions, researchers can succeed in critical actions and institutional and 

structural changes. 
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 دهيچك

نظ ام صصوا ا در  نی ا یواثربخش ییکارا شیبا هدف افزا ینوآور ینظام مل هایاستیدر توسعه س یتواند سهم مهمیم سازیمیو تصم پژوهیاستیمطالعات س

 پژوهش یاستیدر مؤسسات س محققان قاتیو تحق یاعمال پژوهش نوآورانه راهبردهای دامنه و سطح کهاست  نیدر حال توسعه داشته باشند. پرسش ا یکشورها

از ن و   یف یک یق یاس ا  در پ ژوهش حا  ر تحق نی . ب ر اشودینم ایو  شودیم سریم ییهاینوآور نیاست و چرا چن گونهچ رانیا یو آموزش یفناور ،یعلم

آن اس ت ک ه ک انون اکتش اف  از یپ ژوهش ح اک ه ایافتهی. رفتیمشترک آنها انجام پذ زیسته هایکشف تجربه برای مؤسسه چندبا مشارکت محققان  بنیادداده

ص ود  تی عامل هدر نح و گ رید یو از سو شوندیها مانع م نهیساصتارها و نهادها وزم کسویاز  .دهدیقرار م یاست که محققان را بر سر دو راه «یقطب یتیو ع»

 زی ن یکنن ده ا لیتع د مداصل ه کنن ده و یره ایام ا مت  آوردیم نییرا پا ینوآور ۀوجود دارد که سطح ودامن هایییینارسا زنی هاآن یمحققان و ابتکارات پژوهش

 ه ایاز ن وآور یداده شده و فهرس ت حیتو  یبه اورت علّ ندیفرا نیبسازند. ا سریرا م ینوآور یوانوا  راهبردها کردهها را باز بستبن نیتوانند ا یهستند که م

س ازند. محقق ان  رونی از محاس به ومعادل ه ب یصالق آنها را بکل  یتوانند ابتکارات علم ینم یول دکنن یشناصته شده است. ساصتارها عمل محققان را محدود م

 .کنند دایپ قیتوف یوساصتار ینهاد راتییمهم و ت  یتوانند به اعمال انتقاد یصود در مؤسسات م یپژوهش نوآورانه یحسب دامنه و تنو  راهبردها

 .در پژوهش یقطب تیو ع ،یعامالن نوآور ،یپژوه استیس ،یموانع ساصتار ،یقاتیتحق یراهبردها: هاكليدواژه

 شود:برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

 .21-33، 15(4و فناوری، ) سیاست علم. رانیا یِپژوهاستيمحققان مؤسسات س یِپژوهش یدر راهبردها هایدامنه و تنوع نوآور (.1401فراستخواه، مقصود )
DOI: 10.22034/JSTP.2023.11167.1577 
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 دمهمق-1 

 دس ت ودر س طح پ ایین کارایی نظام نوآوری ایران صصوا اً

کااله ا وص دمات  ها، تولی دسازی ایده)یعنی تجاری صروجی

وک ار و کس ب هه ا، ت یمین من ابع وتوس عصالق، توسعه بازار

ارزیابی ش ده اس ت. در می ان  یزندگیِ جامعه( در سطح پایین

ساله، هدف رتب ه اول  20کشور منطقه که طبق چشم انداز  20

 .[1] برآورد شد 14شدن کشور تعیین گشته بود رتبه ایران 

تر هم کنندهو ع ایران بمراتب نگران ،تردر پژوهشی تازه 

و کارایی نظام ملی نوآوری ایران به رغم  همشاهده شد

)در  و صلق ابداعات و اصتراعات در آنتحوالت مثبت علمی 

دست و تجاریباالدست(، همچنان در سطح صروجی پایین

ترین رتبه میان در پایین و سازی ونتایج جامعه، بسیار ناکارا

  .[2] کشور منتخب منطقه قرار گرفته است 17

پیشتر، محققان  من معرفی عناار مختلف سازنده نظام ملی 

های توسعه به بایسته [4]زگانِ نوآوری ساو بوم[ 3]نوآوری 

هایی از قبیلِ توسعه اند؛  رورتنظام ملی نوآوری پرداصته

کارا،  نهادهای ها و تمهید قوانین ومنظانظام حکمرانی، توسعه 

های ها، توسعه سامانهرفع تعدد مراجع وهمگرایی صالق آن

 هایتخصیصاطالعات، سازوکارهای نهادینه و مؤثر ارزیابی، 

مالکیت  توسعه نظامهای پاداش مؤثر، کافی حمایتی برای نظام

 ، تعامل دانشگاه با جامعه وانعت وجهان کار وکریف

مولد و  ،های زایشی، آزادسازی اقتصاد بازصدمات، شرکت

های رانتی و بخش دولت وشبه دولت و هرقابتی از سیطر

 و یالمللنیب شرفتهیپبا مناطق  تعامل زدایی،، تنشعمومی

گذاری صارجی، جذب دانش ی، تسهیل سرمایهامنطقه

پیشرفته از جهان، سیاستهای حمایتی مؤثر از بخش علم، 

انفی، ارتقا دسترسی به فناوری  ای وتوسعه سطوح حرفه

های ارتقاء زیرساصت، ت، ارتقای سطح کارافریناطالعا

زدایی، ساالر ومقررات، ااالح ساصتارهای دیوانسازیتجاری

گیری مهاجرت نخبگان از فرار به چرصش و بلیت ت ییر جهت

های دو طرفه در جهت تولید ارزش افزوده ملی، استفاده از 

های مؤثر مادی ومعنوی ومنزلتی و اجتماعی، انوا  مشوق

 .[8-4، 2] ها وبقیه عوامل پرداصته اندحقوق وآزادی

از میان عناار مختلف فوق  ،شودهمان طور که مالحظه می

اش بشدت صصیصه سیاستی دارند. به عبارت موارد عمده

توجهی از مشکالت نظام ملی نوآوری  دیگر بخش درصور

 هاز جمل مطمئناً  های این نظام است وناشی از کیفیت سیاست

 های نظام علم ومهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت سیاست

این زمینه و عملکرد نوآوری، تحقیقاتِ سیاستی در 

اسا ؛ کانون  است. بر همین رانیا یعلم پژوهیِاستیسمراکز

پژوهی و تصمیمتمرکز مقاله حا ر، سهم مطالعات سیاست

های نظام ملی نوآوری با هدف سازی در توسعه سیاست

 روشنیه ب قاتیتحقافزایش کارایی واثربخشی این نظام است. 

از عوامل  یگذاراستیب سدهد که مداصالت مناسینشان م

 ینوآور یمل یهانظام تیو ع یکننده در ارتقانییتع

  .[11-9] استتوسعه بودهحالدر یدر کشورها صصوااً

با توجه به مراتب فوق، هدف از مطالعه حا ر شناسایی تیثیر 

گذاری نوآوری انوا  راهبردهای پژوهشی محققان بر سیاست

تو یح علل دصیل در این فرایند است. پرسش این است که  و

 ،یعلم یپژوهش استیسمحققان ایرانی شاغل در مؤسسات »

تا چه حدی ودر چه سطحی می رانیا یو آموزش یفناور

اعمال پژوهشیِ بدیع صود  نوآورانهتوانند از طریق راهبردهای 

 های مؤثر برای توسعهسازیسازی ها و سیاستبه تصمیم

 آن توفیق یابند نظام ملی نوآوری در جهت کارایی واثربخشی

    «.وچرا؟

 

 پيشينه و مبانی -2

ترین بایسته های نظام ملی نوآوری در پژوهش از مهم 

ها و  نظام ملی نوآوری با همه ساصتارنوآوری است. ااوال

ترین ها و منابع و اشیا و فرایندهایش در نهایینهادها وسازمان

گردد؛ شبکه به شبکه ای از عامالن نوآور بر می واحد تحلیل

 ،1سازان نوآورپژوهان و سیاستنوآوران اعمّ از سیاست

فرینان آگزاران نوآور، کارنوآور، سیاست گذارانسیاست

اقتصادی واجتماعی نوآور، تولید کنندگان نوآور، دانشگاهیان 

وآور، کنشگران نوآور، مدیران نوآور، معلمان ننوآور، پژوهش

، 12] گران اجتماعی نوآور و بقیه فاعالن وصالقان نوآوری

صلق »در اینجا نوآوری در عام ترین معنای صود به معنی  .[13

گاه گشایی تازه است؛ آنسازی وافقایده بدیع ومفهوم فکر و

ای جدید برای که با کاربست صالق اینها، ارزش افزوده

                                                 
ساز در مؤسساات پژوهشای دوی ای دارای مرموریات محققان سیاست پژوه وسیاست1 

 مطایعاهکاانون تمرکاز ، نسبت به نظام سیاس گذاری علمی وآموزش عایی ودانشگاهی

 .حاضر هس ند
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این «. ع عمومی ایجاد می شودزنجیره ارزش اجتماعی و مناف

تواند به اورت کاالی تازه، صدمات نوین، افزوده میارزش 

ها ها، نهادها، سیاستمهای نو، نظاصلق کیفیت جدید، ظرفیت

، ساصتارها، تیم هات ییرات،  و قوانین، اجتماعات،

ها، راهبردها، فنون، های سازمانی، فرایندها، دانشتوانمندی

شیوه های کار، طریقه های صاای از عمل و اجرائی سازیِ 

بخش ظاهر شود های صالقِ اثربخش ونتیجهآن و بقیه اورت

  .[19-14]و به راه بیفتد 

از چند دهه پیش با انتقال جهان پیشرو به زندگی واقتصاد 

شرط به عنوان یک پیش ،نش پایه ومبتنی بر نوآوریدا

نظام ها و شبکه های نوآوری مورد توجه مجامع و  ، روری

ملی قرار  ای ومنطقه ها در مقیا  جهانی وها و سازماندولت

( OECD) اقتصادی و توسعه هایگرفت. سازمان همکاری

های مناسبی برای استقرار برای کشورهای عضو صود مدل

 .[20]داد  های ملی نوآوری توسعهنظام

است که  هاییینوآور ،یقاتیتحق هاییاز ابعاد نوآور یکی 

 یصود برا یپژوهش یمحققان در اتخاذ انوا  راهبردها

یبه کار م شان و اثربخشی آنهاقاتیبالاستفاده نماندن تحق

 تنو  صواهیم دامنه وبه طور اصص در این مطالعه می. رندیگ

ای را تو یح بدهیم که محققان عضو راهبردهای نوآورانه

 یعلم مؤسسات دولتی دارای میموریت صاص سیاست پژوهیِ

، در اعمال پژوهشی صود رانیا یو آموزش عال یو دانشگاه

 گیرند. در پیش می

الزم است گفته شود که بحث از فرد پژوهشگر نوآور تنها به 

شود. تو یح نمی سطح صُرد نظام ملی نوآوری محدود

 کم می توان طبقمختصر اینکه نظام ملی نوآوری را دست

. سطح بسیار کالن، 1 در چهار سطح توایف کرد: 1شکل 

نظام سیاستگذاری ».سطح کالن، 2است، « نوآوری سازگانبوم»

سطح میانی شامل  .3است، « علم وفناوری وآموزش عالی

نهادهای اقتصادی،  هافزایندای از برهمکنشیِ همشبکه»

کنندگان وذیاجتماعی وآموزشی و پژوهشی و سایر مشارکت

گران نوآور و پژوهش»ه . سطح صرد دربرگیرند4است، « نفعان

اکنون وقتی در این . [22، 21]است  «های پژوهشیِ نوآورتیم

چهار سطح نظر می کنیم هرچند فرد پژوهشگر در سطح صُرد 

همین فرد پژوهشگر همچنان  اما در سطح کالن نیز ،آمده

نقشی بی بدیل دارد. چرا که نظام سیاستگذاری علمی در 

بدون مطالعات سیاست پژوهی علمی قادر به  سطح کالن

های سیاستی مناسبی برای نظام واجرای پلتفرم تولید و استقرار

نخواهد بود. بدین ترتیب در این سطح کالن نیز  ملی نوآوری

م راهبردهای نوآورانه در مطالعات سیاست پژوهی سه

 دهد. محققان، صود را بو وح نشان می

در این میان بخشی از مؤسسات پژوهشی دولتی در ایران 

سیاستهای عمومی  هااوال میموریت صاص تحقیقات دربار

نظام علمی شامل آموزش عالی، علوم، تحقیقات و فناوری را 

محققان این مؤسسات بتوانند از  هبرعهده دارند بنابراین هرچ

تری بهره بگیرند بهتر می توانند راهبردهای پژوهشی نوآورانه

نظام تصمیم سازی و سیاستگذاری علمی را در جهت توسعه 

شبکه ملی نوآوری در کشور تحت تیثیر تصمیم سازی صالق 

صود، سمت وسوی مناسب بدهند. در این میان مبتنی بر دانش 

نهد حا ر صود را برای آن به اشتراک می شکافی که تحقیق

فهم راهبردهای نواورانه در پژوهش با رجو  به تجربه 

پژوهی و با عطف مشترک صود محققان در مؤسسات سیاست

توجه به عاملیت و شیوه های زیست علمی آنها در 

 های صاص ایرانی است.موقعیت

 

 

 ینوآور ی( چهار سطح نظام مل1شكل 

 

 

 

 نوآور یپژوهش یها ميپژوهشگران نوآور و ت: سطح صرد 

 سازگان نوآوریبومسطح بسیار کالن: 

 

 نظام سياستگذاریسطح کالن: 

افزایندۀ نهادهای ای از برهمكنشیِ همشبكهسطح میانی : 

 اقتصادی، اجتماعی وآموزشی و پژوهشی و سایر 

 مشاركت كنندگان
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 روش تحقيق -3
مان از الزم بود مو و  با رویکرد اکتشافی و فهم درون  

 ایران به اورت کیفی مطالعه واکنونیِ  موقعیت اینجایی و

به جای تکیه به  پژوهشمحقق در گام نخست لذا  شود.تفهّم 

های کالن و آماده جهانی وانجام یک پیمایش کمی، نظریه

، به روش فهم اکتشافی و موقعیتی از مسیله برای دستیابی به

کوربیِن آن متوسل شد اشتراو  و  مندنظامنسخه  و بنیادداده

های مشترک محققان وش کمک می کرد تا تجربه. این ر[23]

تر و از در یک موقعیت صاص تا حد امکان به اورت عمیق

شود؛  آنچنان که در مردم نگاری بر منظر فهمیده  نزدیک

 شود. ( تیکید می2و نه اتیک 1درونی  و نه بیرونی )امیک

های زیسته صود در عمل پژوهشی نویسنده با توجه به تجربه

، به مطالعه بر یوطوالنی در چنین مؤسسات همکاری نزدیکو 

های پژوهشی در سایر همکاران آزمودهروی همین زیست

وهمقطاران صود در چند مؤسسه تحقیقاتی دولتی همگن که 

را برعهده  همگی میموریت سیاست پژوهی نظام علمی کشور

دارند، پرداصته است. بنابراین چارچوب نمونه نظری 

 یزیموسسه پژوهش وبرنامه ر.1از محققان در  وهدفمندی

 ،کشور یعلم استیس قاتیمرکز تحق.2،یآموزش عال

محقق دیگِر چند  و ،یو اجتماع یموسسه مطالعات فرهنگ.3

 یعالهای نهاد زیون هادانشگاهمرتبط با این مؤسسات در 

 همشارکت کنند 32 ی انتخاب شد. بدین ترتیباستگذاریس

های علمی ودانشگاهی وآموزش عالی پژوهشگر سیاست

 یرشته هاکشور در رشته های مختلف علوم انسانی ) 

ی: اسیوس یعلوم اجتماع یرشته ها؛  %34.3: یآموزش عال

رشته های  ؛ % 18.7رشته های علوم تربیتی وآموزشی:  ؛ 25%

؛ الهیات فقه و %6.2؛ رشته های فلسفی:  % 9.4آینده پژوهی: 

 و %34.3)زن:  ییت؛ با تنوعات جنس( %3.1حقوق اسالمی: 

؛ %9.3)مربی وسایر:  های مختلف(، و مرتبه %65.6مرد: 

های با و عیت -2شکل –( %31.2؛ دانشیار:  %59.3استادیار: 

های گوناگون فعالیت و سبک کار استخدامی، عالیق، حوزه

بیان اریح وامیمی  درعلمی، در این مطالعه با نویسنده 

 هی کردند.تجارب صود همرا

                                                 
1 Emic  
2 Etic  

ها کم وبیش آشنایی وتعامالت کنندهنویسنده با مشارکت

ها از نزدیک و با بیشترشان سال ،ای چندین سالهحرفه

ومشترک داشته است. با وجود  های مختلف علمیهمکاری

 من  ها واین پس از دریافت سوابق کاری اولیه از صود آن

ا در مآصذ هاز آنمراجعه به دیگر اسناد و آثار مستند شده 

های ها جداگانه مصاحبهیک آنموجود در دستر ، با یک

عمیق وفعال اکتشافی )هر کدام طی یک یا دوبار تا حد کفایت 

شان در این مؤسسات( پژوهشیزیسته های برای کشف تجربه

 به عمل آورد. 

های مستخرجه از هر مصاحبه و مفهوم استنباطی از آن گزاره

کنندگان ارسال و نظرشان به مشارکت کدگذاری بازدر مرحله 

در باب استنباط صواسته شد و به همین ترتیب در همه مراحل 

انتخابی( که به روش  )باز، محوری و سه گانه کدگذاری

وبه اورت غیر صطی و  هاای دادهتحلیل مداوم و مقایسه

ها از طریق گرفت، پایایی تحلیلرفت وبرگشتی انجام می

در گزارش  بینی ممیزی و بازبینی همکاران احراز شد وباز

دست آصر . [24] برجای ماند 3تحقیق نیز تمام ردّ اثر ممیزی

است که در  ذکرالزم به  گزاره مهم کلیدی استخراج شد. 600

های ادامه مقاله آنجا که گاه برای ایضاح بحث نقل قول

کنندگان اورت گرفته است مختصری نیز از مشارکت

برای مثال اولین مندرج گشته است.  3به شرح جدول  کدهایی

ها کدی که در این مقاله در همین زیر و اوایل بحث در یافته

 «(02-2-2-7-8-2-19)» است محل استشهاد قرار گرفته

دهد نشان می 19شود. عدد طبق جدول فوق تو یح داده می

ن مصاحبه به کننده نوزدهمین همکاری بود که با ایشامشارکت

کننده ؛ این مشارکت یعنی آمده 2. بعد از آن عدد آمدهعمل 

 ،پژوهی داشتهیعنی رشته تخصصی آینده 8، عدد مرد بوده

کز تحقیقات سیاست علمی یعنی عضو هییت علمی مر 7عدد 

بقه کاری متوسط در این سمت یعنی سا 2، عدد کشور بوده

مدیر  ریت میانی مثلهای مدیبعدی یعنی سمت 2، عدد داشته

اشاره به دومین  2ونهایتا عدد  گروهی را نیز برعهده داشته

عبارتی دارد که از مجمو  مصاحبه با ایشان در گزارش تحقیق 

استخراج و مشروحا ارائه شده ودر بحث مقاله مورد استناد 

 گیرد. قرار می

 

                                                 
3 audit trail 
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 مشاركت كنندگان( توزیع 2شكل 

 های كليدی اصلی مستخرج از مصاحبه با آنهاگذاری مشاركت كنندگان وگزاره( كد1جدول 
 کدها از سمت راست معیار ها

 عددی دو رقمی نشان دهنده نفر چندم مشارکت کننده در ترتیب اجرای مصاحبه ها توسط محقق ردیف 1

 جنس 2
 سایر زن مرد

2 1 0 

 ایهای رشته زمینه 3
 سیاسی فرهنگی اقتصادی اجتماعی

مدیریت 
وبرنامه 
 ریزی

 تربیتی
وبرنامه 
 درسی

 فلسفه
)علم وآموزش 

 و...(

آینده 
 پژوهی

 سایر
مثل آموزش 
کشاورزی، 

حقوق والهیات 
 و...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
محل کار در زمان 

 مصاحبه

 دانشگاه ها
 اعم از تهران وسایر

 حضوری وسایر

نهادهای 
 سیاستگذاری

مسؤولیت انجمن 
 های علمی

 محقق آزاد
موسسه پژوهش 

 یزیوبرنامه ر
 یآموزش عال

 مؤسسه
مطالعات 
فرهنگی 
 واجتماعی

مرکز تحقیقات 
سیاست علمی 

 کشور

1 2 3 4 5 6 7 

 سن وسابقه 5
 جدید متوسط زیاد

3 2 1 

 مدیریت سابقه  6
 مؤسسات(سمتهای میانی مدیریتی)مثل ریاست ومعاونت 

سمتهای پایه مدیریتی)مثل مدیریت گروه و 
امور مختلف پژوهشی، بین المللی، ارزیابی و... 

).... 
 نداشتن سمت های چندان مدیریتی

1 2 3 

7 
گزاره اصلی مستخرج 

 از مصاحبه
 تا آخر 01عددی دو رقمی نشان دهنده منتهی الیه چپ کد عبارت است از ردیف گزاره اصلی مستخرج از مصاحبه از 

  

0/0%
5/0%

10/0%
15/0%
20/0%
25/0%
30/0%
35/0%

34/3%

25%
18/7%

9/40%
6/2%

3/1%

مشارکت کنندگان به تفکیک رشته ها

65.6%

34.3%

                                

     

9/3%

59/3%

31/2%

مشارکت کنندگان به تفکیک مرتبه علمی

مربی استادیار دانشيار
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 هایافته -4
محقق در طول تحقیق برمبنای تجربۀ زیسته صود در طی سه 

دهه کار تحقیقاتی به عنوان عضو هییت علمی در این نو  

ها و صاطرات ممتد مؤسسات دولتی، در حالی که آزموده

همکاران در کرد به سراغ یک یک صویش را با صود حمل می

رفت. هرچه از آنها در روابط کاری، این مؤسسات می

های دوستانه وهمکارانه، ای، گپ و گفتتعامالت حرفه

ها به یاد داشت، ها، سخنرانیها، پنلجلسات بحث، کنفرانس

های مصاحبه و پیگیری همه در این تحقیق برای فهم پرسش

ه نشد و قبل از کرد. به این هم بسندوگو کمک میگفت

مصاحبه کارنامه علمی از صودشان نیز صواسته شد و دوباره 

پس از این همه  برای تکمیل به مستندات الزم رجو  شد و

 ها اورت گرفت. بود که مصاحبه

فهمیده  روشنیه وگو ببا پیشرفت کار تحقیق از البه الی گفت

 شان در این مؤسسات کمکه اینان در حیات کاری شدمی

ها و ابتکاراتی، از تحقیقات وبیش تقال داشتند تا با فوت وفن

ها صود برای بهبود او ا  نظام علمی استفاده بکنند ولی زمینه

موجباتی در کار بود که این مسیر را کم وبیش  و شرایط و

 ساصت.شان دشوار میبرای

گفت که چیزی را می «02-2-2-7-8-2-19» همشارکت کنند

دیگر مشارکت کننده ها نیز به بیانهای دیگر شنیده  از بیشتر

همواره دلم می صواست وانگیزه کافی داشتم که مفید » شد

واقع بشوم ولی نتیجه ر ایتبخش نبود حاال یا ایراد در روش 

از همین نمونه اظهارات بود که «. وکار ماست یا در ساصتارها

، به شواهدا تکرار و انباشت و ب هامحقق در طول مصاحبه

فهمی اکتشافی از و عیت فضای کاری این مؤسسات دست 

تعبیر می کند. در این « و عیت قطبی»یافت که آن را 

از یکسو محققان می صواهند اوج بگیرند و « و عیت قطبی»

کنند محدودیتسوی دیگر احسا  میکاری بکنند ولی از 

بر سر  ها وابهاماتیهایی و صألهایی هست، موانعی یا دشواری

شان است، آنها گویا چیزی کم دارند، جای پای صوبی راه

کنند، شرایط انداز روشنی نمی بینند، اطمینان نمیندارند، چشم

شان همراهی دهد یا حس وحالوزمینه ها چندان اجازه نمی

دانند که رود و یا نمیشان به نوآوری نمیکند و دستنمی

رایطی نوآوری کرد وااال آیا توان در چنین شچگونه می

 امکانش هست یا نیست.

این دوگانگی ریشه دیرینی در فرهنگ ما دارد و به تعبیر 

ونهاد  میداد هیسرما؛ میاغم کانِ وی که اال شاد مییما» صیام؛ 

زنگ صورده  نهییآ ؛مایو کم یموکمال میوبلند میپست؛ میاستم

-هایی قرار میدو راهیگویا بیشتر اوقات میان  «.مایوجام جم

گیریم که یک طرف آن ابراز وجود و عیان ساصتن بهترین 

 )در اینجا نوآوری ها در اعمال پژوهشی استعدادهای صودمان

است و طرف دیگر اما حفظ صود  مان(وراهبردهای تحقیقاتی

بقا به هرقیمت و انوا  مالحظات یا انفعاالت و  و

 ها و باز مانی هاست.ختیها و انطباق با شرایط و لسرصوردگی

اتفاقا هر دو طرف  «02-2-2-7-8-2-19»مشارکت کننده 

در روش وکار ماست حاال یا ایراد » قضیه را بیان کرده است 

وزمینه ، یعنی از یکسو در ساصتارها و نهادها«یا در ساصتارها

های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگ عمومی ونیز 

وفرایندهای مدیریتی و بقیه عوامل مشکالتی فرهنگ سازمانی 

 گیری کیفیت تحقیقات سیاستی می شودهست که مانع از اوج

ها از ابعاد را مشارکت کنندگان حسب سیاق مصاحبه این)

برای  بعد چند موردکردند که اندکی مختلف حکایت حال می

عاملیت  هشود( و از سوی دیگر در نحوشاهد مثال ذکر می

صود محققان نیز ایرادها و  تحقیقاتی ی و راهبردهایعلم

هایی وجود دارد که به آن اشاره میهایی وصامینارسایی

 کردند. 

سطح ودامنه ابتکارات حاال این همه چیست؟ این است که 

مؤسسات،  نیمحققان در ا یپژوهش یها در راهبردهایونوآور

کند. وسعه پیدا عمومیت داشته و تتواند صیلی نمی در مجمو 

کنندگان، بیشتر در شرح این مشکل، بخش بزرگی از مشارکت

را در ساصتارها به اِسناد بیرونی گرایش داشتند یعنی مشکل

حکمرانی  ها واو ا  بیرون جامعه ووشرایط نهادی وزمینه

دیدند و بخشی وسازمان ومدیریت و فرایندهای رسمی می

ها و فن عمدتا در ابتکارات وفوت ونسبتا کمتر از آنها ایراد را 

 کردند. شان جستجو میو همکاران های اجرایی صودشیوه

کنندگان میان اِسناد به اما روی هم رفته صیلی از مشارکت

داشتند یعنی  ورفت وبرگشت بیرون و اِسناد به درون، تردد

متوجه بودند که ساصتارها البته مهم است وکار صودشان را 

الح بشوند و بدون ت ییر د و تیثیر می گذارند وباید ااکننمی

 آسایی ازگرایانه انتظار کارهای معجزتوان ارادهآنها نمی

 برای نوآوری داشت؛ در عین حال اما این را نیز کم و محققان
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های ساصتاری که هیچیک از چنین محدودیت بیش باورداشتند

صود محققان و  یِتوانند نقش عاملیتنمی و نهادی وسازمانی

های آنها را یکسره از معادله ابتکارات ونو آوری ها وصالقیت

  . ومحاسبه صارج بکنند

 -2 -2 – 7-7 -2 -28» کنندهمشارکتهایی، برای شاهد مثال

ما چقدر بر  قیتحق نیکه بهتر ستیمعلوم ن »تیکید دارد: « 08

مثل ابعاد  ییهابگذارد چون جنبه ریتیث گذاراستیس میتصم

و بویژه که « اند()نیز دصیلومنافع و روابط قدرت و... یاسسی

صواهد نه گذار، ما را بیشتر در نقش کارمند میسیاست» 

کننده یا مشارکت«(. 14 -2 -2 - 7-7 -2 -28»)  «گرپژوهش

فرهنگ کار تیمی »معتقد است « 14-2-3-5-2-2-01»دیگر  

کارجمعی » گوید: و دیگری می« با کیفیت الزم توسعه نیافته

صواهی صوب است اما گاهی افراد آن طور که تو می

شود و ات تلف میتوانند برایت کمک بکنند وقت وانرژینمی

-2-02« )»دادم فردی کار بکنم در چنین شرایطی ترجیح می

-2-02»ه کنندبنا به تجربه زیسته مشارکت«(. 2-5-3-2-13

سازمان به  تیریمد یهاو روال یور ادارام « »2-5-3-2-03

و  قیتحق یبرا گریگرفت ودیما را م یبود که انرژ ینوع

 دوره یوقت»، کما اینکه «ماندینم یلذت بردن از آن رمق

فضای کاری و جو سازمانی مؤسسه  ،رسید …مدیریت دکتر 

آمدم بهبود محسو  یافت من هم انگیزه یافتم ابح زود می

شدم. از این دوره بر مو و  رفتم و گرم تحقیق میوعصر می

و تجربۀ تلخ «( 04-2-3-5-2-2-02« )»متمرکز شدم  ..…

این است: « 04 -2 -2 – 7-7 -2 -28»ه مشارکت کنند

 .«های مفقوده داردگذاری حلقهستم سیاجذب دانش در نظا»

ربه و حاالت متفاوتی نیز بیان اما بخش دیگری از محققان تج

های صود نیز آنها از رؤیاها و معانی و عاملیت .داشتندمی

صواستم بروم از های نرفته را میراه» کردند: شرح احوال می

و « 04-2-3-5-2-2-01»« آمدچیزهای تکراری صوشم نمی

وقتی انباشت پیدا  وظیفه محقق صلق دانش است دانش» اینکه 

اگر  .شود به جامعه وهمه جابکند صود به صود سرازیر می

تواند به قلمرو محقق دانش با کیفیت تولید بکند می

و « 07-2-3-5-2-2-01» «سیاستگذاری هم نفوذ بکند 

کنم در پی ترکیب تکرار مفاهیم نمی» سرصوش از اینکه 

برپایه این ایده هاست  .های جدید بودمهیم وساصتن ایدهمفا

-2-01« »ا عملی را حل کرد شود یک مسیلۀ نظری و یکه می

2-5-3-2-11» . 

 یهامدل»دیگر این بود که  هتجربه دلکش مشارکت کنند

 ییبار معنا .زندیبرانگ یو کنجکاو دهیچپی و جالب ،….…

در »و: « 06-2-3-5-2-2-02» «دکشی صود با مرا. …

شدم مثال یسرشار م علمی اکتشاف از … یبر رو قاتیتحق

-2-02»« دمیدیکردم ومیم دایپ ییهادفعه سرنخ کی نکهیا

که کار  یکس» و آن یکی سرشار از این معنا : « 2-5-3-2-09

ها صهیصص یاست برصکند الزمیانتخاب م یوحرفه پژوهش

در صود پرورش دهد  شیرا از پ یوتاب آور یمثل ابور

-8-1-25» «را الزم دارد  یاتیروح نیچن قیچون ااوال تحق

 یو علم وفناور یعالدر حوزه آموزش قیتحق »« 7-1-3-01

-3-1-7-8-1-25»«  هم هست تبخشیلذتبخش است ر ا

اینکه ساصتارها هرچه هم مشکل ومحدودیت دارند،  و« 05

املیت صود چشم بدوزد و از این محقق همچنان باید بر ع

حواشی » ها و مواجید صوشی داشته باشد:تجربه مشرب،

آید که وجوانب مختلف کاری وسازمانی یا اجتماعی پیش می

ولی  زندلطمه می ای برای تحقیقبه این حس صوب حرفه

و « 06-3-1-7-8-1-25»« کنم به نوعی حل کنم سعی می

معلوم  قیتحق» های صود را ارتقا بدهیم اینکه ما باید قابلیت

 یومنافع یدر برابرش موانع ستین یااست که کار ساده

 یهاتیبه قابل نیا ممکن است مقاومت بکنند و ییوساصتارها

-1-25»« میموانع مواجه شو نیدارد که با ا یما محققان بستگ

از راه یکی» و از انوا  ابتکارات بهره بگیریم « 8-7-1-3-08

کردن  ریدرگ ،مانقاتیکردن تحق ییمواجهه با موانع اجرا یاه

است از کارفرما  قیتحق ندینفعان ومخاطبان در فرایذ نیشتریب

-25» «ینفعان اجتماع یتا همکاران وذ ریدهنده ومدوسفارش

این چنین؛ پرچم یکی دیگر از مشارکت « 1-8-7-1-3-09

 دیعلم با»سودا که ها در اهتزاز بود و با عزم بر این کننده

 – 7-7 -2 -28» «بشود رییدر جهت ت  ییهامیمنجر به تصم

2- 2- 15 .» 

بدین ترتیب می توان گفت بر مبنای آصرین مرحله انباشتی در 

 آیدکدگذاری انتخابی، الگویی برای تو یح مسیله به دست می

-(؛ هسته داللتی این الگو را در وسط به اورت پیش3شکل )

هایی در جهت منفی میبازدارنده هایی در جهت مثبت وبرنده
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برد و دامنۀ بینیم که سطح نوآوری محققان را باال یا پایین می

 شود. در نیمۀ پایین الگوتنوعات حسب آنها کم یا زیاد می

ساصت حکمرانی، و ع »یک رشته شرایط و موجبات از قبیل 

نهادی  پاسخگویی اجتماعی، شفافیت، مشکالت استقالل

های االی،  عف دانشگاه، امتنا  از مرجعیت علم در سیاست

 ،ها و و ع کیفیت نظام اداریومشارکت در توزیع اصتیارات

از علم،  کارمندیو ع بخش غیر دولتی علم در کشور، درک 

و ایرادات نظام  های مؤثرمنابع مالی ناکافی وفقدان حمایت

 عف هنجاری، » نهایی همچوصصواا با زمینه« تگیشایس

اجتماعی،  هایروانی جامعه، سرمایه تنش، فضای ثباتی وبی

دست به دست « های بقا و لختی فرهنگ سازمانیرشد ارزش

کنند. این عمل می« عوامل بازدارنده»دهند و به عنوان هم می

عوامل سطح نوآوری در اعمال پژوهشی و راهبردهای 

 سازند. و دامنۀ آن را محدود می هدادتنزل  تحقیقاتی محققان را

کننده در مقابل، بخش باالییِ الگو، مجموعه مت یرهای مداصله

شوند ای نیز هستند که وقتی وارد این معادله میکنندهوتعدیل

کنند و به ارتقای سطح عمل می« برندهعوامل پیش»به اورت 

از این مت یرها رسانند. سیزده مورد ها یاری میودامنۀ نوآوری

های محققان، کیفیت اجرایی تحقیق، تحرک قابلیت»مانند 

 اثر رشته ای، طول تجربه وای ومیانهای رشتهمحقق، حوزه

ها، ابتکارات مدیریتی، مشوق ،بلوغ، شهرت، ارتباطات

 است. احصا شده« صاطرات ورویدادها

یِ توان در صروجحسب سنگینی کفۀ مت یرهای مداصله، می

)طرف راست شکل(، انتظار تیثیراتی مثبت را برای  مدل

محققان این مؤسسات داشت همچون:  نوآورانهراهبردهای 

علمی و شده برای توسعه نظام قصد انتظار و تیثیرات مورد

ت ییرات بهنگام، آثار اجتماعی وروشنگری وبیداری علمی، 

 ده و منیتیثیرات تیصیری، آثار جانبی، تا تیثیرات قصد نش

 های و ع مطلوب هستند.که مشخصه

پایین تر از اینها و در کف صروجی تنها سطحی از انباشت  

دانش  صواهیم داشت و در زیر کف نیز با صروجی منفیِ دانش

دانش مواجه  اتالفدانش تصنعی ونهایتا  ،معطل، دانش زینتی

 (.3)شکل  صواهیم بود

های شواهد مثالی از سطح ودامنۀ تنوعات نوآوری 4در شکل 

های راهبردی که توسط محققان مؤسسات با اتکا به قابلیت

)شکل  کنندهکننده وتعدیلپنچگانه ودیگر سیزده مت یر مداصله

های زیسته شود با استناد به شواهد تجربهپذیر میامکان (3

 ست. کنندگان تحقیق به دست داده شده امشارکت

 در پایین ترین سطحِ زیرِ کفِ نوآوری؛ شدچنان که مالحظه 

بندِ سازمان وظیفه صواران، وظیفه کاران و پژوهشگران تخته

قرار دارند.. محققان با همکاری و تیم سازی و بسط تحقیقات 

های میدانی، قادر می شوند تا از دسکتاپی صود به نوآوری

ه حالت تحرک وتردد حالت مقیم بودن در مؤسسات متبو  ب

ایند واز این در میان سازمان و حرفه با انوا  قلمروها در بی

های اولیۀ شود. همچنین نوآوریپذیر میطریق تعامالت امکان

به سطوح باالتری از نوآوری های  ای وتیلیفیای و مقالهارائه

 رسد.ساز میوسناریو سازگشا، مدلساز، مسیلهمفهوم

ساز به برهمساز وشبکههای اجتما دیگر نوآوریدر مسیر 

ساز و انباشتی دانش و نوآوری های گفتمانی و ظرفیت افزاییِ

 شود.ساز منتهی میتوانمند

هایی در تحریک تقا اها، بازارسازی و همچنین نوآوری 

و  فناوریهایی در شود. نیز نوآوریتجاری سازی میسر می

ها رسانه تحقیق به مدد بسط ابداعات گفتگویی ومتقاعدسازی

گذاری و فشارها وچانه زنیهای سیاستبه بازکردن دریچه

بر روی  امکان گذاشتن صالق دستورهای مورد نیاز ،های الزم

انجامد و از این رهگذر است که کارافرینی میز سیاست می

 شود.مشی میسر می صط

های الزم در ارزیابی سیاست و ویژه با نوآوریاز این طریق ب 

های اجرایی و کیفت کار، محققان مؤسسات میارتقای قابلیت

توانند به اعمال انتقادی مهم و ت ییرات نهادی وساصتاری 

 توفیق پیدا بکنند.

کنیم نزدیک به چهل مالحظه می 5همان گونه که در شکل  

از پایین تا باال ) فشقّ از نوآوری پژوهشی در سطوح مختل

های فعالیتی محققان ایرانی افق های زیست وحسبِ تجربه

پذیر است که در دامنه مشارکت کننده در این مطالعه( امکان

های )با جهان کار، با دستگاه مختلفی از تعامالت محققان

تواند با حوزه عمومی و یا با اجتما  جهانی( می گذار،سیاست

  شکل بگیرد.
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 گيرینتيجه -5

برنامۀ توسعه ملل  (GKI) گزارش شاصص جهانی دانش

شود. هفتگانه ساالنه منتشر می ای با ابعادمتحد، بر اسا  سازه

ونوآوری یکی از این ابعاد هفتگانه؛ مؤلفۀ پژوهش، توسعه 

 2022که در سال  2021است. بررسی رتبۀ ایران درگزارش 

دهد درحالی که ایران از حیث نشان می منتشر شده

را  57رتبۀ  ،کشور 154دروندادهای نظام پژوهش ونوآوری از 

توانسته است ارتقا  13احراز کرده و حتی بروندادها تا رتبۀ 

شده  139بد و پیدا بکند اما در اثرگذاری رتبه اش بسیار 

است. این گویای شکاف فاحشی است که میان صلق دانش با 

و  [25] به کارگیری و به ثمرآوری دانش در ایران وجود دارد

 در باال از علل ساصتاری آن بحث شد.

بخش مهمی از این علل مثل ساصت حکمرانی، و ع 

مرجعیت  پاسخگویی اجتماعی، شفافیت، استقالل دانشگاهی،

نظام اداری، و ع بخش غیر دولتی علم در علم، کیفیت 

و  کشور، درک غیر حرفه ای از علم، منابع مالی و حمایتی

هم [19-14]م شایستگی با نتایج تحقیقات پیشین نظا

جدید مطالعۀ حا ر، سهم  هراستاست. در این میان افزود

گر و تیکید بر مت یرهای مداصله عاملیت انسانی پژوهشگران

  است که در بخش یافته ها بحث شد. وتعدیل کننده

عاملیت و »میان دوتایی  در علوم اجتماعی بحث مفصلی

و متفکرانی مثل گیدنز وبوردیو سعی به جمع  هبود« ساصتار

اند. انسانها به عنوان کنشگر درگیر فعالیت این دو داشته

شوند وازطریق عملکردهای معنادار آنهاست که معنادار می

هرچند ساصتارها مانع برصی از شود. می ساصتارها متحول

کنند اما نمیشوند و عمل عامالن را محدود میها میکنش

از میان  کنشگری معنابخش فاعالن راحوزه توانند به کلی، 

 ها و ساصتارهای نوظهور، از مجموعهبرچینند. نظم

 .گیردفاعالن سرچشمه می عملکردهای نوپدید و تکرار شونده

ای، هر چند قلمرو انتخاب عامالنِ عوامل ساصتاری و زمینه

توانند به کلی کنند، ولی نمیفردی و گروهی را محدود می

 . [27، 26]آنها را از معادالت ومحاسبات حذف بکنند

جامعه بهاما باید از نظر دور نیز نداشت که این امر، جامعه 

، در جوامع تارعاملیت/ساصیی پاسخ به دوتا متفاوت است.

 یهارساصتیکند. هرچه جامعه فاقد زیمختلف فرق م

 دایپ تیاهم یانسان تیاست، عامل ۀ کافیافتیتوسعه  یاجتماع

 یشتریب تیاهم «رییت  یهاواسطه»و کنشگران و  کندیم

هوش  تر،جاافتاده. در جوامع ابندییم« ساصتارها»نسبت به 

 ها ونهادها وقوانینبه داصل ساصتاردر طول زمان کنشگران 

هوشمندند  شیو ساصتار ها کم وب شده نهینفوذ کرده و نهاد

رود، یم شیپ یهوشمند تا حد یهامنظاجامعه به برکت  یعنی

که هنوز هوش کنشگران  یاست که در جوامع یدر حال نیا

اداری  و یومدن یاجتماع یهاستمیبه سدر حد کافی نتوانسته 

 یهاتی، همچنان کنشگران و صالقکندتسرّی پیدا ب ییجرااو 

کننده  نییتع اریوابتکار عمل آنها بس آنها یو هوش فرد یفرد

ساز، فرات یهاکنش ،امعوج دست نی. در ااست

 اریانداز بسو راه سازانیساز، نهادساز و جررابطه ساز،تیظرف

)در اینجا  های عامالن. پس عاملیت و نوآوریدارد تیاهم

تر از کننده نییتعبسیار ، رانیجامعه ا یبرا مؤسسات( محققانِ

در اینجا به سبب مشکالت مزمن ساصتاری،  است.هساصتار

صورد. در بیشتر تحوالت از رهگذر ابتکارات عاملیتی کلید می

مقاله حا ر این ابتکارات، همان نوآوریهای متنو  محققان در 

 لراهبردهای پژوهشی، زندگی علمی وحرفه ای و اعما

های تحقیقاتی شان است ودر مقاله وتاکتیک ها و فوت وفن

سعی شد الگویی تو یحی برای نحوه امکان پذیر شدن این 

 (.4و 3)شکل های  ها ارائه بشودنوآوری

مهمترین کانون اکتشاف در مطالعه حا ر همان و عیت 

دوقطبی بود که محققان مؤسسات با آن دست به گریبانند. 

فرهنگ عمومی  هتحقیقی نیز که سالها پیش در بارنویسنده در 

و روحیات ایرانی انجام داده بود با همین دوگانه مواجه بود: 

آسمان پر از ستاره و زمین سنگالخ، نا امن، پرتعارض 

 وناهموار. در جامعه رؤیایی و در زیر پوست آن حسّی است؛

ها همساز شرایط ذهنی وعینی چندان با این رؤیاها و حس

نوعی  ،هاست« دوراهی»وهمداستان نیست. زمین بازی پر از 

 .[28]آلود بازی در زمین گل

های برون دهد که راهدر عین حال مطالعه حا ر نشان می

ق ما این راه های دشوار وجود دارد. تحقیشدن از این دوتایی

گرایی رمانتیک بلکه با تکیه به زیست را نه بر وجه اراده
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های حققان ایرانی در اینجا واکنون ودر موقعیتهای مآزموده

ها واقعی حتی به رغم همۀ ساصتارهای موجود و محدودیت

داند. رهیافتی که ما از کار میدانی وکیفی صود قابل تو یح می

قابل قیا  است. این  1«واقع نمایی عامالنه»رسیدیم با نظریۀ 

نشگاه کالیفرنیا استاد مطالعات زنان در دا 2نظریه را کارن باراد

. آیا جهان واقعی بیرون ما و [29] سانتاکروز بسط داده است

تاریخ ما و جامعه ما بکلی مستقل از ذهن واراده ما جریان 

کوشد از توانیم بکنیم؟ باراد میدارد و هیچ کاری با آن نمی

مسلک به این پرسش بریپاسخی یکسره ساصتارگرانه وج

مان ها واعمال و ارتباطاتمتیوعز هاما با نگاهکند. اجتناب 

. مییگویکه از آن سخن م میهست ییایدن تیاز واقع یبخش

باراد از دوتایی ذهن وعین که در رویکرد دکارتی هست کنار 

عینیت،  گیرد.کشد وبازی ذهنیت با عینیت را جدی میمی

 نگاه و عمل ما نیز متیثر است.  آماده در آنجا نیست بلکه از

)در اینجا محققان  اعمال گفتمانی کنشگران انسانی وعاملیت 

توانند در ویرایش ( میرانیا یعلم پژوهیِاستیسمؤسسات 

امر واقع ساصتاری ونهادی کم و بیش سهیم شوند. با هر 

عاملیت ذهنی و عملی ما که در اینجا همان انوا  راهبردهای 

محققان های های سیاست پژوهی با اتکای به قابلیتنوآوری

 3و من استفاده از برصی مت یرهای مداصله گر است)شکل 

شود (، واقعیتِ نظام ملی نوآری ایران دوباره بازنمایی می 4و

صهیصصهمانطور که جهان ما شود. وحتی دوباره بازسازی می

هم دارد.  یو کردار یگفتمانفیزیکی دارد صصلت و  یماد یا

که جهان ما در نیمه راه  [29] باراد در کتابش تو یح می دهد

 شود.و طرح ناتمامی است که با ما قابل ویرایش می 3است

توانیم با جهان که بنا به نظریه باراد ما می این سبب شده

و همکرداری و گفت 4طبیعی و اجتماعی صویش، همنشینی

ورت با اطمینان به تری داشته باشیم. به همین اوگوی فعال

استیسم که محققان در مؤسسات دولتی رسیاین رهیافت می

توانند با انوا  راهبردهای نوآورانه در ، میرانیا یعلم یِپژوه

هایی نرفته برای حیات علمی واعمال تحقیقاتی صود، راه

توسعه نظام علمی در این سرزمین درنوردند. دست کم 

پژوهشی در  نوآورانهنزدیک به چهل شق از انوا  راهبردهای 

توانند ( که محققان ایرانی می4این مطالعه اکتشاف شد )شکل 

                                                 
1 Agential Realism 
2 Karen Michelle Barad 
3 Universe Halfway 
4 Meeting the Universe Halfway 

)شکل  کنندهلیگر وتعدمداصله ریمت با بهره گیری از سیزده 

گانه صود به توسعه نظام ملی بویژه با اتکا به قابلیتهای پنج (3

-دستی این نظام، و بهرهایج پاییننو.اوری با تیکید بر آثار ونت

انش ونوآوری در توسعه پایدار این سرزمین یاری وری از د

 برسانند. 

روشنی از  رورت ااالحات ه ها بداللت سیاستی این یافته

 ت،ی، شفافییگوپاسخ ،ییگراستهیشانهادی وساصتاری مانند 

، یاومنطقه یمحل یهامشارکت یبرا یجد یسازتیظرف

 تیمرجع رشیو پذ ی و بازار دانشدولتریغ یهابخش تیتقو

آغاز می کیآکادم یو آزاد یبر استقالل نهاد دیبا تیک یعلم

نامه ارتقا ای مثل آییننامهتا به سطح ااالحات آیین شود و

ها گرایی اوری به نوآوریچرصش آن از مقالهو رورت 

رسد که نمونه هایش دستی میصصواا با تیکید بر نتایج پایین

 زنمایی شده است.  در دو شکل آصر مقاله با

 

 تعارض منافع

کنند که هیچ تعارض منافعی در این مقاله نویسندگان تعهد می

 وجود نداشته است.
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